
هنققا فالفاضققل قققائم الفاضل زيد مثل قائم تقول ؟ فيه وايش الفاضل زيد
أن محتمل الكل م صققار قققائم وحققذفت الفاضل زيد قلت فإذا ؟صفة ايش
فققإذا الخقبر هققي الفاضل تكون أن أو بعد يأتي والخبر صفة الفاضل تكون
هققو ففصققل إذن المبتققدأ خبر الفاضل تكون أن تعين الفاضل هو زيد قلت

ل خققبرا ؟ اتم بعده ما يكون أن تعين حيث الخبر وبين الصفة بين الضمير
الفاضققل زيققد قولققك مققن أوكققد صققار الفاضل هو زيد قلت إذا كذلك صفة
فيحصققر غيققره ل يعنققي الفاضققل هققو زيققد قلت إذا أنك ثالثا تؤكد هو تقول

فيه الفضل
ول مبتققدأ ل الرعققراب من له محل ل الرعراب حيث من الفصل ضمير إذن
والحصققر التوكيققد أشققياء ثلثققة يفيققد المعنققى حيققث من أبدا شيء ول خبر

)) المنصههورون لهههم (( إنهم هنققا طيققب والصفة الخبر بين والفصل
مققن لققه محققل ل فصققل ضققمير وهققم للتوكيققد والل م إن اسققم الهققاء نقول

هههم (( إنهم وجققل رعققز اللققه يقول طيب إن خبر والمنصورون الرعراب
ينصقرهم الققذين الله قبل من المنصورون غيرهم ل ) لهم) المنصورون

بققدر ففققي الجنققود مققن يرسققله بمققا أو اليات من يقدره بما وجل رعز الله
وفققي وسققلم رعليققه اللققه صققلى النققبي مققع فقققاتلت الملئكققة اللققه أرسققل

جنققود ومعهققا الشققديدة الريققح أرعققدائهم رعلققى اللققه أرسققل الحققزاب
فققي اللققه ) فجمققع) تروههها لههم وجنههودا ريحهها عليهههم (( فأرسلنا

الريققح وبيققن الرعداء هؤلء قلوب في الررعب تدخل الملئكة بين الحزاب
قبققل مققن منصورون إذن طيب فهربوا قرار لهم يقر ل حتى تزلزلهم التي
 الملئكة الجنود من أو اليات من يرسله بما الله

الققذين لققه جنققد هققم رعمن المدافعون هم )) الجند جندنا وإن((  وقوله 
وهنقا ذلققك أشبه وما والسلطان المير جنود ومنه رعنه ويدافعون ينصرونه

إليهققم اللققه لحاجة لله جنودا ليسوا الجند وهؤلء الله جند جندنا وإن يقول
هققم الجنققد وهققؤلء لققه جنققدا فصققاروا شققررعه رعققن يققدافعون لنهققم ولكن

اللههه (( كتب الغلبققة لققه وتعالى سبحانه والله الله جند اكونهم الغالبون
أن لبققد شققريعته رعققن يققذبون الققذين اللققه )) فجنققد ورسلي أنا للغلبن

مؤكدة كالولى )) والجملة الغالبون لهم((  قال ولهذا الغلبة لهم تكون
تعلمققون كمققا الغققالبون هنا طيب الفصل وضمير والل م إن مؤكدات بثلثة
المتعدي الفعل متعدي قاصر؟ أو متعدي فعل وغلب غلب من فارعل اسم
فلبققد متعققدي فعل من فارعل اسم هنا الغالب ومفعول فارعل من فيه لبد
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لهههم جنههدنا (( وإن الجنققد ؟ الفارعققل مققن ومفعققول فارعققل مققن فيققه
 شك ل الله بأمر غالبون )) لكن الغالبون

بالحجة الكفار لغالبون"  المؤلف قال كما التقدير محذوف المفعول 
الدنيا في منهم بعض ينتصر لم وإن الدنيا في عليهم والنصرة

الققى نققؤخره أن نريققد كنققا إشققكال إلققى المؤلققف " أشققار الرخرة ففي
اللققه ))  فققبين الغالبون لهم جندنا (( وإن منه بد ل الن لكن الفوائد

هم دينه رعن يدافعون الذين المؤمنون جنده أن مؤكدات بثلثة مؤكدا بيانا
هذا هل قائل قال فإذا المنصورون هم الرسل أن قبل فيما وأكد الغالبون

يخالفه؟ ما الواقع في أو للواقع مطابق وجل رعز الرب من المؤكد الكل م
فققي للمشققركين الغلبققة كققانت أحققد في رعلينا ورد للواقع مطابق قلت إذا

ن الخيقر أهل في حق بغير النبياء يقتلون قتل من النبياء يقتلقون قتقل م
رعققن الجواب ؟ هذا رعن الجواب هو فما الناس من بالقسط يأمرون الذين

رعلققى بنققاء الرسققل بققه اللققه ورعققد الققذي النصققر يكون أن إما نقول أن هذا
أرعققدائهم رعلققى الرسققل انتصققار شك بل الكثر الغلب فإن والكثر الغلب
)) وأهلققك معههه والههذين فأنجينههاه((  يقققول اللققه تجققد اليققات واقققرأ

شك بل انتصار هذا الخرين
فإن بالجهاد أمروا فمن بالجهاد أمروا من نصر بالنصر المراد إن يقال أو 

بينهم مغالبة هناك فليس به يؤمروا لم من وأما بالنصر لهم تكفل قد الله
للية مناف غير قتلهم ويكون انتصروا أنهم يقال حتى أرعدائهم وبين

نصر أما الخرة نصر هو المطلق بالنصر المراد أن يقال أن الثالث الوجه 
 طيب ثلثة الن فالجوبة بمضمون فليس الدنيا

يعنققي بالشققخص ل بالحجققة انتصققارهم بالنصققر المققراد أن رابع وجه فيه 
بققذي ليققس ذلققك فققإن الحسققية الغلبققة دون وظهققوره بققه جاءوا ما انتصار
اءوا مقا لغلبة بالنسبة أهمية ن بقه ج فقي أوجقه أربعقة فهقذه الشقريعة م

يوجد ل أنه نعلم أن ويجب الية ظاهر يخالف قد الذي الواقع رعن الجواب
شققيء السققنة فققي ول يمكن ل أبدا الواقع يخالف صريح شيء القرآن في

يخققالف صققريح شققيء القققرآن فققي يوجققد ل الواقققع يخققالف صريح صحيح
بين الفرق ما ال خ الواقع يخالف صريح صحيح شيء السنة في ول الواقع

السققنة فققي ول الواقققع يخققالف صريح شيء القرآن في يوجد ؟ العبارتين
الواقع يخالف صريح صحيح شيء

 صحيحة غير... السنة  في: الطالب
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نحتققاج ل القققرآن فققي صققحيح نقققول أن احتجنققا لهذا صحيحة  غير: الشيخ
يمكققن ل اذن إشققكال فيققه ما صحيح كله بالتواتر منقول لنه صحيح نقول

الصققحيحة السققنة في ول الواقع يخالف صريح شيء القرآن في يوجد أن
أنققه فققارعلم الواقع مخالفة ظاهره ما وجد فإن الواقع يخالف صريح شيء

الواقع يكون أن بمعنى الوهم  من المخالفة ولكن مخالفة يكون ل أن إما
غيققر القققرآن مققن صققريحا ظننتققه مققا يكققون أو القرآن لظاهر مخالف غير

الرض أن يقولققون العلمققاء أكققثر وليققس العلمققاء مققن كققثير فمثل صققحيح
رخلقت كيف البل إلى ينظرون (( أفل يقول الله لن كروية ليست
وإلههى نصههبت كيههف الجبههال وإلههى رفعههت كيههف السماء وإلى

إن قققال مققن فإذن الكروية تنافي ) والسطحية) سطحت كيف الرض
أن فققأنكروا سققطحت يقققول لنققه القرآن صريح خالف فقد كروية الرض
ومقن ذلقك فقي صقريح الققرآن أن فهمهقم رعلقى بناء كروية الرض تكون

هد والواققع كروية إنها قال من العلماء ؤلء يش ن ل له ال أن يمك أنهقا يق
في الغرب إلى متوجها جدة مطار من كنت إذا لنك أبدا كروية ليس الن

تقروح وايققن كرويقة هققي إذن جقدة إلقى ترجقع منتهقاك؟ يكون اين طائرة
القققرآن يكققون أن لبققد إذن نقققول لهذا يشهد المحسوس الواقع فالشاهد

مققا خلف رعلققى يكققون أن لبققد كرويققة ليست بأنها صريح أنه زرعموا الذي
المحسققوس الواقققع يكون أن لبد قائل يقول أن يمكن ؟هل ل وإل فهمت
النققاس لرمققاه كققذب المحسققوس الواقققع أن قققال لققو يمكققن مققا ؟ كققذبا

والشققتم بالسققب يرمققونه مققا يعنققي الفققواه حجققارة رعققن فضققل بالحجارة
أن نقققول شققيء؟ أي رعلينققا يتعين حينئذ مجنون هذا بالحجارة بل باللسان
يحتقاج مقا رعلققى فيققه السققطحية فتحمققل هقذا فققي صققريحا ليقس الققرآن
يعنققي سطحي فهو إليه الرض من تحتاج ما فكل الرض من إليه النسان

بقل ل صقعودا يعنقي الجبقل سقفح او ظهر مثل مسطحة الرض جعلت ما
ثققم مسققطح وتققزرع المققاء رعليققه وتصققب... مسطح فهو إليه تحتاج ما كل

السماء (( إذا تعالى قوله مثل كروية أنها رعلى يدل ما القرآن في نقول
فيههها مهها وألقت مدت الرض وإذا وحقت لربها وأذنت انشقت
ممقدودة غيقر أنهققا))  مدت الرض وإذا((  قوله من ) فيفهم) وتخلت

الحديث في جاء ولذا
الجلققد  يعنققي) الديم مد الرض الله يمد القيامة يوم كان (( إذا 

علههى الليههل (( يكور قوله مثل آخر دليل أيضا فيه واحدا سطحا تكون
الليققل أن ومعلو م التدوير ) التكوير) الليل على النهار ويكور النهار
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يكققون رعليققه يققدور فالققذي يققدور هققذا كققان فققإذا الرض يققدوررعلى والنهار
الواقققع فققي يوجققد أن أبققدا يمكققن ل حققال كققل رعلققى بققد ول مسققتديرا

صققريح فققي يوجققد ل أنققه كمققا أبققدا المنقققول صريح يخالف ما المحسوس
المققادة أهققل بهققا نخققاطب فققالول المنقققول صققحيح يخققالف مققا المعقول
أنهققم يققدرعون الققذين العقققول أهققل بهققا نخققاطب والثانيققة الولققى الجملققة
في ول القرآن صريح في ليس نقول وغيرهم كالمتكلمين رعقول أصحاب
وغيرهققم الكل م أهل بهذا نخاطب المعقول يخالف ما السنة صريح صحيح
ول القققرآن صققريح في ليس طيب بالمعقولت العقائد في يتكلمون ممن

يعنققي المققادة أصققحاب بققه نخققاطب المحسققوس يخققالف ما السنة صحيح
بققآذانهم يسققمعوه أو بأرعينهم يشاهدوه ما إل رعندهم ليس الذين المادييين

جنههدنا وإن المنصههورون لهم (( إنهم تعالى قوله فيكون هذا ورعلى
ويتققم سمعتم التي الربعة المحامل أحد رعلى ) محمول) الغالبون لهم

.  غدا الله شاء إن فيها البحث
فصققل بضققمير ليست الضمائر )) وهذه الصافون (( لنحن...: الطالب

يحتمققل الفصققل ضمير كذلك التوصيف... موصوفا الضمير كان اذا... لن
 التوصيف

 خبر الصافون الفصل لضمير صفة هي ما الصافون يحتمل ما : ل الشيخ
...: الطالب
الرعراب من له محل لها ل فصل ضمير هم : طيب الشيخ

 : مبتدأ الطالب
 مبتدا : ل الشيخ

 المبتدأ رعن الخبر فصل لجل فصل : ضمير الطالب
ل م وهققي الخققبر من الصفة يبين آخر سبب رعندنا أيضا هنا أن : مع الشيخ
التوكيققد ل م شققيئان فعنققدنا الخبر رعلى إل تدخل ل التوكيد ل م لن التوكيد
الخبر هو بعدهما ما أن تؤيد كلها الفصل وضمير
... صفة يكون أن يحتمل : ما الطالب
والضققمير مرفورعة وهي صفة تكون وكيف يمكن ول يحتمل ما : ل الشيخ

 إشكال في ما صفة تكون ما منصوب إن في
 لهم فالنصر الرسالة نهاية في أما الرسالة بداية في هذا...: الطالب 

الجملققة هققذه السققؤال فيققه البحققث تنققاول الله شاء ان غدا : يأتينا الشيخ
 والل م وقد القسم ؟ اكدت مؤكد وبكم مؤكدة هي هل سبقت ولقد

؟ قسم فيها أن أرعلمك الذي : ما الشيخ
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 : الواو الطالب 
أن الجروميققة فققي رعلينققا مر طيب قسم حرف إذن ،الواو :  الواو الشيخ
 اسم هي ما لقد وهنا السم رعلى إل تدخل ل القسم حروف
...: الطالب
نعم به المقسم منه يحذف ما بالواو القسم يمكن : ما الشيخ

: مقدر الطالب
: مقدر الشيخ

  : وتالله الطالب
) رعبققد) المنصههورون لهههم (( إنهم قوله سبقت لقد : وتالله الشيخ 

بغير النبيين (( ويقتلون تعالى قوله وبين هذا بين نجمع كيف المنان
 ) ؟) الحق

...: الطالب
أجوبة فيه : ذكرنا الشيخ

...: الطالب
رعلققى بعضققهم ينصققر مققا الرسققل بعققض رعلققى بعضهم ينصر : كيف الشيخ
 واحد هدف رعلى كلهم بعض

...: الطالب
... : ل الشيخ

 والبرهان بالحجة النصر يكون أن : إما الطالب
 واحد هذه والبرهان بالحجة النصر يكون أن : إما الشيخ

...: الطالب
ثالثا الغلب رعلى بناء : أو الشيخ

  بالجهاد امروا الذين :ثالثا الطالب
: نعم الشيخ

 الخرة نصر وهو مطلق النص يكون أن :رابعا الطالب
لهههم جنههدنا (( وإنا قققوله طيققب اوجه اربعة هذه الخرة : نصر الشيخ

 ؟ الله بجند المراد ) ما) الغالبون
 :الملئكة الطالب
ل : الملئكة الشيخ

 شررعه رعن يدافعون الذين :النبيون الطالب
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)) الغههالبون (( لهم قققوله طيب ودينه شررعه رعن : المدافعون الشيخ
أ م اللققه آيقات مقن بشققيء أو والسقلح بالسقيف غلبة تكون هنا الغلبة هل
؟ ماذا

 والبرهان بالحجة :تكون الطالب
 خالد يا نعم النصر غير الغلبة  : ل الشيخ

: باليات الطالب
: نعم الشيخ

: بالملئكة الطالب
مثل : الملئكة الشيخ

...: الطالب
الملئكققة مققن بققه ايققدهم فيمققا غلبوا بالملئكة تعالى الله : أيدهم الشيخ 

 الحزاب وفي
 :بالريح الطالب
  طيب بالملئكة وكذلك : بالريح الشيخ

الخطققاب ) تققولى) حيههن حتى عنهم (( فتولى وجل رعز الله قال ثم
مكققة أهققل رعلققى يعققود الضققمير ورعنهققم وسققلم رعليققه اللققه صلى للرسول
" مكههة كفههار عههن أعرض أي"  بقوله المؤلف فسره بالتولي والمراد

المؤلف قال ولهذا الله رعند رعلمه لكن مبين غير حين إلى يعني حين حتى
منسققوخة اليققة فتكققون هققذا " ورعلى بقتالهم فيه تؤمر حين " حتى

إل بالقتققال يققؤمر لققم وسققلم رعليققه اللققه صلى الرسول فإن السيف بآيات
لققم مكة في أما المدينة إلى هجرته بعد وذلك شوكة وله قوة له كان حين
أجققل الققذي الحيققن فيكققون هذا ورعلى تقتضيه ل الحكمة لن بالقتال يؤمر
وأبصههرهم حيههن حتى عنهم (( فتولى بقتالهم المر هو التولي فيه

" كفرهههم عاقبههة يبصههرون فسههوف العههذاب بهههم نزل إذا) " )
البصققار فيكققون هذا ورعلى العذاب بهم نزل إذا إليهم انظر يعني أبصرهم

لققه أمققرا فيكققون العققذاب بهم نزل إذا ستبصرهم أنك يعني بالرؤية البصر
والمققراد العققذاب بهققم ينققزل حينمققا بالبصققار وسلم رعليه الله صلى للنبي
هققؤلء بققأن وتطمينه والسل م الصلة رعليه الرسول تسلية أبصرهم بقوله
يعنققي أبصققرهم النظار هنا بالبصار المراد أن وقيل جزاءهم يرون سوف

أمهلهههم الكههافرين (( فمهل قققوله فققي كمققا أمهلهققم يعنققي أنذرهم
لل تعققالى قققوله في ) وكما) رويدا قق مم ((  لو حح ميهه لتهه مف لل قع ل ا مفهه من مين حذي للهه ا

قروا مف لم مك قه قن مما لم مول حإي من قههه قرو مظهه لن القققولين ]وغايققة29)[السققجدة:) قي

6



أنظرهققم أو العققذاب بهم ينزل حين بعينك أبصرهم قلنا سواء يعني واحدة
وقوله العذاب يأتيهم حتى

سققوف بققأنهم هققؤلء تهديققد بهققا يراد الجملة )) هذه يبصرون (( فسوف 
فققي وكققذلك الدنيا في والعار والخزي بالذل وذلك أمرهم رعاقبة يبصرون

هههذا نههزول مههتى اسههتهزاء فقالوا"  المؤلققف قققال بالعذاب الخرة
"   لهم تهديدا تعالى الله قال العذاب

رعاطفققة والفاء للستفها م أفبعذابنا )) الهمزة يستعجلون (( أفبعذابنا
العطققف حققرف رعلققى دخلققت إذا السققتفها م همزة أن العلم أهل ذكر وقد
رعليققه المعطققوف يكققون أن الول الققوجه وجهققان إرعرابهققا فققي يحوز فإنه

أن والثققاني المقققا م يناسققب بمقا ويقدر العطف وحرف الهمزة بين مقدرا
بعد الهمزة محل ويكون تقدير بدون سبق ما رعلى معطوفة الجملة تكون
الول ورعلققى يسققتعجلون أفبعذابنا التقدير يكون هذا ورعلى العطف حرف
اسققتعجالهم يسققتعجلون فبعققذابنا أسققخروا فنقول المقا م يناسب ما نقدر

وجهين: رعلى العذاب
صادقين كنتم إن الورعد هذا متى فيقولون بالقول يكون أن الول الوجه 
المتمققادي لن بالمعصققية بتمققاديهم وذلققك بالفعققل يكققون أن والثققاني 

سققبب المعاصققي لن المققر حقيقققة فققي للعققذاب مستعجل هو بالمعصية
لو تعققالى الله قال كما للعذاب مل مو لن ((  مل مأ لههه مر ى مأ ققهه لل قنههوا ا مم لوا آ مقهه لت موا

منهها لح مت مف لم مل حههه لي مل تت مع مكهها مر من مب حء حمهه مما لسهه حض ال لر ل
م لن موا حكهه مل قبوا مو لذ مكهه

لم قه منا لذ مرخ مأ مما مف قنوا حب من مكا قبو حس لك فاسققتعجال هذا ]ورعلى96)[الرعراف:) مي
 قلناه الن... الول الوجه وجهين رعلى يكون بالعذاب الناس

...:  الطالب
صققادقين كنتم إن الورعد هذا متى ؟ بالقول مثاله ايش قولهم :مثل الشيخ

إن الفتققح هققذا متى صادقين كنتم إن الورعد هذا متى للرسول يقولون هم
فققي التمققادي هققو بالفعققل الستعجال بالقول استعجال هذا صادقين كنتم

تكققذيب في هؤلء فاستمرار العذاب لوقوع سبب المعاصي لن المعصية
وهققذا العققذاب لهققم يتعجققل أن يقتضققي والسققل م الصققلة رعليققه الرسققول
الققذي العققذاب هققذا مققتى يقولققوا أن بققالقول الستعجال بالفعل استعجال

 والفعل القول في الستعجال في الوجهين بين جمعوا فهؤلء  به تعدوننا
وليسققت للتعظيققم هنققا ) نققاء) يستعجلون (( أفبعذابنا تعالى الله قال

بصققيغة نفسققه إلققى اللققه أضققافه ضققمير وكققل واحد تعالى الله لن للجمع
نههزل فههإذا يسههتعجلون (( أفبعههذابنا التعظيققم بققه فققالمراد الجمققع
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رعلققى يعققود الفارعققل نققزل ) إذا) المنههذرين صههباح فسههاء بساحتهم
فنقاؤهم أي الققو م سقاحة والسقاحة بساحتهم العذاب نزل إذا أي العذاب

فيقققال والورعيققد بالتهديققد رعنه يعبر وهذا وأرضهم بيوتهم من قرب ما وهو
أن خيققبر قصققة فققي الصققحيح الحققديث فققي جققاء كما بساحتهم العدو نزل

مخابئهم إلى يركضون جعلوا رعليهم أقبل لما وسلم رعليه الله صلى النبي
رعليققه اللققه صققلى النققبي فقال والخميس محمد جاء أو محمد هذا يقولون
 فهنققا) المرسههلين صههباح فساء قوم بساحة نزلنا إذا ( إنا وسلم
بهم حل العذاب أي نزل))  بساحتهم نزل (( فإذا وجل رعز الله يقول

  للتهديد العرب يقولها كلمة وهذه بفنائهم أي وبساحتهم
" الفققراء القهوم عهن السهاحة بذكر تكتفي العرب الفراء " قال

بققذكر تكتفققي العققرب إن يقققول فيمققا حجققة وهققو العربية اللغة رعلماء أحد
يكققون أن الفققراء كل م رعلققى بهم نزل فإذا يقول فكأنه القو م رعن الساحة

مقن لنقه الققول هذا نقول أن إلى حاجة ل ولكن بهم نزل فإذا الية تقدير
إنه وهلة أول من دورهم في ينزل ليس بقو م نزل إذا العدو أن المعروف

اسققتعارة هققذا وفققي رعليهققم ويغير رعليهم يهجم ثم بفنائهم بساحتهم ينزل
ثققم بسققاحتهم يعني بهم ينزل بعدو العذاب شبه حيث البلغيون يقول كما

ومثل بالساحة النزول وهو لوازمه من بشيء إليه ورمز به المشبه حذف
ورمققز بققه المشبه فيها حذف لنه مكنية استعارة يسمونها الستعارة هذه
صههباح فسههاء بسههاحتهم نههزل (( فإذا قققال لوازمه من بشيء إليها

المنققذرين صباح صباحا قال ثم بئس ساء في المؤلف قال))  المنذرين
فارعققل شققيئين إلققى تحتققاج الققذ م وأفعققال الققذ م أفعققال من ساء لن وذلك

اليققة فققي فهققو الفارعل وأما صباحا قوله في التمييز المؤلف فقدر وتمييز
ساء أو صباحا المنذرين صباح بئس )) أي المنذرين (( صباح قوله وهو

مثققل المققدح أفعققال وكذلك الذ م أفعال أن والمهم صباحا المنذرين صباح
التمييققز قققدر فققالمؤلف تمييز وإلى فارعل إلى تحتاج أشبهها وما حبذا نعم

يسققد الفارعققل وأن بلز م ليققس أنققه الصققحيح ؟ لز م التقدير هذا هل ولكن
أواب إنققه العبققد نعققم مثل أيضا اليات من وكثير الية هذه في كما مسده

المنذرين ،))  المنذرين صباح ( فساء( طيب رعبدا العبد نعم يقل ولم
ل الققذين القو م صباح ساء أي مفعول اسم ؟ مفعول اسم وإل فارعل اسم

قققال رعققذر لهققم فليققس الحجققة رعليهققم وقققامت أنققذروا لنهققم لهققم حجققة
لن المضققمر مقققا م الظققاهر إقامققة ففيه))  المنذرين صباح ( فساء(

قققال لكنققه صققباحهم فسققاء بسققاحتهم نزل فإذا يقول أن السياق مقتضى
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اشققرح المضققمر مقققا م الظققاهر فأقققا م))  المنههذرين صباح ( فساء(
؟ هذه العبارة

...:  الطالب
 يقول أن السياق :مقتضى الشيخ

....: الطالب
 مقا م ظاهر اسم منذرين لن الظاهر :فأقا م الشيخ

الضمير :مقا م الطالب 
إما فائدة من لها لبد المضمر مقا م الظاهر واقامة الضمير :مقا م الشيخ 

المضمر مقا م هنا الظاهر  اقامة...معنوية لفظية وإما معنوية وإما لفظية
بالكلمققة يعققبر تعققالى الله لن اليات فواصل مرارعاة وهو لفظية فائدة له

برب آمنا قالوا((  الفواصل مرارعاة أجل من بها التعبير خلف والظاهر
مققن أفضل موسى أن المعلو م ومن طه سورة )) في وموسى هارون
هههارون (( رب الية هذه في لكن الله كتاب في رعليه يقد م وهو هارون

طققه سققورة لن للفواصل مرارعاة موسى رعلى هارون قد م))  وموسى
ا فواصقلها و صقباحهم فسقاء نققول هنقا بقاللف غالبهقا كله فسقاء ققال ل
فساء((  فقققال بعققدها والتي قبلها التي مع الفاصلة تنسجم لم صباحهم

الحجققة إقامققة فهي المعنوية أما لفظية فائدة )) وهذه المنذرين صباح
يكققن ولققم أنققذروا قققد أنهققم وهي بساحتهم العذاب نزل الذين هؤلء رعلى
صههباح فسههاء((  وجققل رعققز اللققه بعققدل العققذاب واسققتحقوا رعققذر لهققم

الرعل م هققو النققذار إن العلمققاء يقققول النققذار مققا )) طيققب المنههذرين
يفقرح بمقا بالتفريقح المققرون الرعل م هقي والبشقارة بالتخويف المقرون

بإقامة أنذورا الذين المنذرين إذن بخلفه والنذار بالسار فالبشارة ويسر
 الله أمر خالفوا يخوفهم بما أرعلموا أي رعليهم الحجة

) كققرر) يبصهرون فسوف وأبصر حين حتى عنهم (( وتول قال 
كمققا الية هذه وسلم رعليه الله صلى الله لرسول وتسلية لتهديدهم تأكيدا

حيههن حههتى عنههها (( وتول وهققو قبلها اللي الية نفس هي تشاهدون
حههتى عنهههم (( وتههول قققال ) وهنققا) يبصرون فسوف وأبصرهم

العطققف بحققرف إل رعنهققا تختلف ) لم) يبصرون فسوف وأبصر حين
أبصققر قققال وهنققا أبصققرهم قققال الولققى أيضا وتولى والثاني فتول الولى

ن والفائقدة هقي فهقي وإل فقأطلق وذلقك إنقذارهم تكقرار هقو التكقرار م
الكل م كققرر كلمققا لنققه وسققلم رعليققه الله صلى الرسول وتسلية بتهديدهم

 توكيدا ازداد
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علههى وسههلم يصههفون عمهها العههزة رب ربك (( سبحان قال ثم 
...: الطالب  ال خ من إرعرابها نريد ربك ) سبحان) المرسلين

مفعققول أنهققا رعلى منصوبة وهي الرعراب التصريف حيث من :هذا الشيخ
مصققدر اسققم التصريف حيث من سبحان إذا وجوبا محذوف رعامله مطلق

محققذوف لفعققل مطلق مفعول أنها رعلى منصوبة الرعراب حيث من سبح
و(( طيققب سققبحان سققبح يقققال ل وسققبح سبحان بين يجمع ل ولهذا وجوبا

انققت نعم رعنه الله ينزه ماذا رعليها مر وقد لهم تنزيها )) أي ربك سبحان
مسققجل ومراقققب رعلققم طالب تكون أن منك نريد ؟ رعنه الله ينزه لذي ما

...: الطالب
صققفات فققي النقققص ورعققن المماثلة رعن التنزيه شيئين رعلى :يدور الشيخ

صققلى الرسققول إلققى الربوبيققة )) أضاف ربك (( سبحان وقوله الكمال
إلققى تنقسققم الربوبية لن خاصة ربوبية بها المراد فيكون وسلم رعليه الله

وهققي وخاصققة والتققدبير السلطة ربوبية وهذه الخلق لجميع رعامة قسمين
سققحرة رعققن تعققالى قققوله فققي النورعان اجتمع وقد والعناية التربية ربوبية

)) وهههارون موسههى رب العههالمين بههرب آمنهها (( قههالوا فررعققون
صار ولهذا وهارون موسى رب خاصة والثانية العالمين رب رعامة فالولى

إننههي تخافا (( ل لهمققا قققال تعققالى اللققه أن الربوبية هذه مقتضى من
للرسققول ))  والخطققاب ربههك سبحان((  ) قال) وأر ى أسمع معكما

ثققم ورعنققايته بررعققايته شققملك الققذي لربك تنزيها أي وسلم رعليه الله صلى
بمعنققى وليسققت صققاحب بمعنى هنا ورب الغلبة )) أي العزة رب((  قال

هققذا فققي إل ومققدبر ومالققك خققالق بمعنققى تققأتي القققرآن فققي وهققي خالق
لن خققالق بمعنققى تكققون أن يمكققن ول فقققط صاحب بها فالمراد الموضع

يكققون أن فيتعيققن مخلوقققة غيققر الله وصفات الله صفات من صفة العزة
لن خققالق وليققس العزة )) صاحب العزة رب((  قوله في بالرب المراد
هنققا الرب )) أضاف العزة رب (( ربك وقوله مخلوقة غير الرب صفات

الن المقا م فإن ذلك يقتضي المقا م لن صفاته من غيرها دون العزة إلى
أن مققآله وأن له المكذبين ومآل وسلم رعليه الله صلى النبي مآل ذكر في

إذن لرعققدائه والخققذلن الققذل يكققون وأن لققه الغلبة تكون وأن الله ينصره
رعققز اللققه قققال العزة وهي الغلبة بها تكون التي الصفة يقتضي هنا المقا م

من المنققافقين سققورة فققي وجل قلو ققو مي لن ((  حئهه منهها مل لع مج ملههى مر حة حإ منهه حدي مم لل ا
لن مج حر لخ قي زز مل مع مل مها ا لن لل حم مذ مل الرعز يخرج حقيقة ] وهذه8)[المنافقون:) ا

فل المنققافقين وأما وللمؤمنين ولرسوله العزة ولله الرعز من ولكن الذل
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لن غيرهقا دون العقزة صقفة ذكقر هنقا الله إن فنقول هذا ورعلى لهم رعزة
رعليققه اللققه صققلى للرسققول الغلبة سياق في إنه حيث ذلك يقتضي المقا م
فققي وروده أكققثر ومققا العزيز تعالى الله أسماء ومن لرعدائه والذل وسلم

القققدر ورعققزة الغلبققة معان: رعققزة ثلثة والعزة العلماء قال العزيز الكتاب
 ؟ لنا قلها حجاج يا أقسا م ثلثة المتناع ورعزة

...: الطالب
ورعققزة شققيء لكققل غققالب تعالى الله أن معناها الغلبة فعزة : ثلثة الشيخ
تعققالى اللققه أن المتنققاع ورعققزة قققدرا شققيء كل فوق تعالى الله أن القدر
قويققة صلبة يعني رعزاز أرض قولهم الثالث ومن بسوء أحد يناله أن ممتنع

يصققفون رعما )) الغلبة العزة رب ربك (( سبحان المعاول فيها تؤثر ل
مصققدرية تكققون أن مققا فققي )) يجققوز يصفون (( عما قوله ولدا له بأن

.  وصفهم رعن العزة رب ربك سبحان الكل م تقدير ويكون
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